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Протокол № 5 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

 

29 квітня 2016 р.                м. Київ 

 

 
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам 

(ліцензіатам): 

 

1.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: 

 

1.1.1. Перший (бакалаврський)  рівень 

 

№  

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та 

найменування спеціальності ліцензований 

обсяг 

1 Одеський національний політехнічний 

університет 

02071045 

 

для Херсонського політехнічного коледжу 

00237191 

05 

" Соціальні та поведінкові науки " 

051  

"Економіка" 

30 осіб 

2 Одеський національний політехнічний 

університет 

02071045 

 

для Херсонського політехнічного коледжу 

00237191 

07 

"Управління та адміністрування " 

071  

"Облік і оподаткування" 

30 осіб 
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3 Одеський національний політехнічний 

університет 

02071045 

 

для Херсонського політехнічного коледжу 

00237191 

12 

"Інформаційні технології" 

121 

"Інженерія програмного забезпечення" 

30 осіб 

 

1.1.2. Другий (магістерський) рівень 

 

№  

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та 

найменування спеціальності ліцензований 

обсяг 

4 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

02070944 

10  

"Природничі науки" 

101  

"Екологія" 

50 осіб 

 

1.2. На підставі виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем (ліцензіатом): 

 

1.2.1. Перший (бакалаврський)  рівень 

 

№  

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та 

найменування спеціальності ліцензований 

обсяг 

5 Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності   

08571340 

12 

"Інформаційні технології" 

122  

"Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології" 

60 осіб 
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1.2.2. Другий (магістерський) рівень 

 

№  

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та 

найменування спеціальності ліцензований 

обсяг 

6 Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності   

08571340 

03 

"Гуманітарні науки" 

035 

"Філологія"  

30 осіб 

7 Одеський національний медичний 

університет 

02010801 

05  

"Соціальні та поведінкові  науки" 

053 "Психологія" 

300 осіб 

 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширити провадження освітньої діяльності 

(крім збільшення ліцензованого обсягу):  

 

2.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності: 

2.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

8 Академія Державної пенітенціарної 

служби 

08571788 

 

для Коледжу Академії Державної 

пенітенціарної служби 

40355548 

0304 

"Право" 

5.03040102 

"Правоохоронна 

діяльність" 

185 
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2.1.2. Перший (бакалаврський)  рівень 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

9 Харківський національний університет 

міського господарства імені 

О. М. Бекетова 

02071151 

18  

"Виробництво та 

технології" 

185  

"Нафтогазова інженерія та 

технології" 

50 

10 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика" 

37992250 

22 

"Охорона здоров’я" 

226  

"Фармація" 

60 

11 Академія Державної пенітенціарної 

служби 

08571788 

0304 

"Право" 

6.030402  

"Правоохоронна 

діяльність" 

50 

12 Академія Державної пенітенціарної 

служби 

08571788 

0304 

"Право" 

6.030401  

"Правознавство" 

150 

 

2.1.3. Другий (магістерський) рівень 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

13 Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

02125668 

05  

"Соціальні та поведінкові 

науки" спеціальності  

052  

"Політологія"  

10 

14 Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

18 

"Виробництво та 

технології" 

181  

"Харчові технології"   

20 
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15 Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

20 

" Аграрні науки та 

продовольство " 

205  

"Лісове господарство"   

30 

16 Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Гжицького 

00492990 

21 

"Ветеринарна медицина" 

212  

"Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза" 

300 

 

 

3. Розширити провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу): 

 

3.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

17 Київський національний торговельно-

економічний  університет 

01566117 

 

для Торговельно-економічного 

коледжу Київського національного 

торговельно-економічного  

університету 

01566123 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

5.03050801  

"Фінанси і кредит" 

60 / 20 85 / 20 

18 Київський національний торговельно-

економічний  університет 

01566117 

 

для Торговельно-економічного 

коледжу Київського національного 

1401 

"Сфера обслуговування" 

5.14010301  

"Туристичне 

обслуговування" 

30 / 0 60 / 0 
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торговельно-економічного  

університету 

01566123 

 

 

4. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти: 

 
3.1. Зменшити ліцензований обсяг за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ  

та ідентифікаційний код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

19 Національний  авіаційний університет 

01132330 

 

для Криворізького коледжу 

Національного авіаційного університету 

35159327 

0501  
"Інформатика та 
обчислювальна 
техніка" 

5.05010201 
"Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж" 

100 / 50 100 / 30 

20 5.05010301  
"Розробка програмного 
забезпечення" 

75 / 75 75 / 30 

21 Державний вищий навчальний заклад 

"Придніпровський енергобудівний 

технікум" 

00129320 

 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

5.03050401  

"Економіка підприємства" 

60 / 60 40 / 40 

22 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

5.05010101 

"Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж" 

50 / 50 30 / 30 

23 0506  

"Енергетика та 

енергетичне 

5.05060101 

"Монтаж і експлуатація 

теплоенергетичного 

50 / 50 30 / 30 
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машинобудування" устаткування теплових 

електростанцій" 

24 0601  

"Будівництво та 

архітектура" 

5.06010101  

"Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд" 

50 / 25 30 / 20 

25 Державний вищий навчальний заклад 

"Придніпровський енергобудівний 

технікум" 

00129320 

 

для Курахівської філії державного 

вищого навчального закладу 

"Придніпровський енергобудівний 

технікум" 

04626966 

 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

5.03050401  

"Економіка підприємства" 

20 (в межах 

загального обсягу) / 

20 (в межах 

загального обсягу) 

20 / 20 

26 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

5.05010101 

"Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж" 

20 (в межах 

загального обсягу) / 

20 (в межах 

загального обсягу) 

20 / 20 

27 0506  

"Енергетика та 

енергетичне 

машинобудування" 

5.05060101 

"Монтаж і експлуатація 

теплоенергетичного 

устаткування теплових 

електростанцій" 

20 (в межах 

загального обсягу) / 

20 (в межах 

загального обсягу) 

20 / 20 

28 0601  

"Будівництво та 

архітектура" 

5.06010101  

"Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд" 

20 (в межах 

загального обсягу) / 

20 (в межах 

загального обсягу) 

20 / 5 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

29 Національний авіаційний університет 

01132330 

0502 

"Автоматика та 

управління" 

7.05020203  

"Автоматика та 

автоматизація на 

транспорті (за видами 

транспорту)" 

80 / 80 50 / 25 

30 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв’язок" 

7.05090102 

"Апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і 

телебачення" 

120 / 120 90 / 90 

 



8 

Другий (магістерський) рівень 

31 Державний вищий навчальний заклад 

"Криворізький національний 

університет" 

37664469 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

8.03050701 

"Маркетинг" 

 

25 / 25 25 / 15 

 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

5. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким 

здобувачам (ліцензіатам): 

 

5.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти: 

 

№  

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії, ліцензований 

обсяг 

Види професійної 

підготовки 

33 Турківський професійний 

ліцей 

02545815 

4115  

"Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи)" 

30 осіб  

Первинна професійна 

підготовка 

34 4222 "Адміністратор" 

30 осіб 

35 Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад "Добромильський 

професійний ліцей" 

02545459 

7433  

"Кравець" 

30 осіб 

 

_ 
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6. Анулювати ліцензію на освітню діяльність закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти: 

 

6.1. За заявою ліцензіата про анулювання власної ліцензії (пункт 1 частини 2 статті 16 Закону № 222): 

 

№  

з/п 

Найменування здобувача ліцензії 

 та ідентифікаційний код  

 

Вид освітньої діяльності , на 

провадження якого анулюється 

ліцензія, серія та № ліцензії 

Підстави анулювання ліцензії 

32 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СОКОЛ-КР" 

35928225 

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації за професією 

"охоронник" згідно з ліцензією  серії 

АЕ № 270087 від 10.04.2013 р. 

Заява ліцензіата (лист від 24.11.2015 р. № 

1612) про анулювання власної ліцензії  

 


